ххт.

Варна, 19 Юлий 1910 год.

винаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и само за три
иесеца.
Един-ъ брой 5 с т .

Излиза
четири пж.ти в ъ штбсоца.
Редакторъ-експедиторъ:
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь.

щ

Ш9

ш

Нари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

У. Бюлетинъ на Варн. Градоначалство
VI. Актъ на Общ Ревизйона Комисия.
"VII Извод/ь отъ решенията на Варненския Об
щински Съветъ.
Т1П. Поемпи условия относително направата на
канализацията въ гр Варна.
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Единч» брой 5 с т .

инфекциозните болести въ гр. Варна презъ
.мйсецъ Юний 1910 год.
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Название на
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В

енско градско

третя и четвърта страница. 2 „

Бюлетинъ

Съдържание.
>1. Обшински търгъ.
II. Обявление на Общинското Управление '
III. Бюлетинъ за инфекциозните болести .въ гр.
Варна ирезъ м. Юнпй
••>- •
IV Бюаетинъ за дейностьта на Санитарния персоналъ ори Вари Община за м. Юний.
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Старши общ. лекарь: Д-ръ Ст. Златаровъ

'•'., №10212
гр. Варна, 17 юлий 1910 годВарненското градско общинско управление обявя
ва на интересующите се за знание, че на 3.1 юлий т. г.
ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция въ съ
щото управление за отдаване на предприемачъ нап«
равсвтв и-ш- н о в о ..Г1ърв©.ггача/ш© училище
„Св- Клмпленппь" въ II участъкъ на гр. Варна.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 часа пре
ди обедъ.
Приблизителната стойность на предприятието въз
лиза на около 105000 лева. •
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква
5250 лева.
Тържнит/в книжа се намиратъ въ канцеларията
на общинското управление, гдето интересуящите се
могатъ да ги преглеждатъ всеки присътственъ день
и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ на
пълно съ чл. 11 отъ закона за обществ. предприятия.

Бюлетинъ
За дейносгьта на Санитарния персоналъ
(лекари, фелдшери, санитари и акушерки) при
Варненската Градска Община за месецъ Юний
1910 година.
1) Прегледани брлни въ три.е
Амбулатории и по домовете

Градски
29^5

2) Проверка на раждания
3) • .,
„ умиранин
4)
„
„ поставени карантини
5) Направени дезинфекции

97
68
2
8

6 Ревизирани училища:
Прегледани ученици 116) О.сжсгвали по
болесть 11 ученика, а по домашни причини 69.
Намерено е, че 661 еж неудовлетворително
чисти; 83 ученици имагъ увеличени жлези
(Бурег.горЬ.а {оизИ ле) и 279 ченика съ по
вредени зжби (емитев п.-пНпт..
7) Направени ревизии на частни кжщн
248

п. Кметъ: Ф. ХРИСТОВЪ.

8)
,.
„
„ общес заведения 105*)
9) Направени актове за нарушения на сани
тарни наредби
87
10) Дежурства
30
И ) Дадена I ва помощь отъ дежурните
17
12) Отровени кучета
40
13) Асисгирани раждания и пометения
5
14) Конфискувани предмети: млеко 470 литри;
салами 7 2 в> ГР-. смокини 20 к. гр.; хгЬбъ .167
к. гр.; рогакови 65 к. гр.; (риба) хамсия-7 к.
гр. и риба шараиъ 3 к. гр.

и. д. Секретарь: М. ПЕТКОВЪ.

Старши Общ. Лекарь: Д-ръ Ст. Златаровъ

Брой 27.
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Стр. 2.

Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 10026
гр. Варна, 14 юлий 1910 година.
Вследствие писмото на Господина Началника на *1-й дружиненъ воененъ районъ отъ 12 того подъ № 253. Основно на пред
писанието на Началника на 8-мо Полково Военно Окръжие отъ 9-й
същий подъ Л» 2577, и възъ основа на чл. 9 отъ Закона за „селските
общини" и чл. 115 отъ Закона за „носене военните тегоби", Вар
ненското градско общинско управление обявява на населението въ
гр. Варна следующето: Не еднократно съ давани нужднигЬ наставле
ния съ редъ обявления и пр., по какъвъ начинъ да постънватъ
запасните, които се преселватъ отъ една община въ друга на пос
тоянно местожителство, за да испълняватъ законните формалности
по преселването т. е. да се снабдяватъ съ свидетелство отъ общи
ната, отъ която се изселватъ и го представягъ въ общината въ коятосе заселватъ, обаче все пакъ се намиратъ запасни, които съ се за
селили въ поверената ми община отъ нре^и 5 — 10 години и по
вече, и възъ основа на подадените имъ декларации съ записани по
семейните книжа на общината, въ която съ заселени като оставатъ да
се числятъ и въ общината отъ която съ се изселили както по се
мейните книжа тъй също и по запаса, което зле се отразява на са
мите тЬхъ [запасните] при повикването имъ на обучение, частична
мобилизация и пр. като напримеръ: запасенъ отъ далечни отъ града
Варна окръжия живущъ на постоянно местожителство въ гр. Варна,
при повикване на обучение и пр. бива принуденъ да се явява въ
Кюстендилъ, Самоковъ, Хасково и прочее, което явявание става съ
огромни разноски, губене на време и често пъти по независящи отъ
него причини не може да се яви въ частьта си, и подпада подъ съдъ
за закъсняване, когато ако беха спазени горе цитираните законни
разспореждания, щеше да бъде зачисленъ въ частьта квартирующа
въ тр. Варна и не ще се срещатъ тия затруднения при повиква
нето му на обучение и пр.
За това поканватъ се всички запасни придошли отъ други об
щини и окръжия, тъй също и тия отъ гр. Варна които съ се изсе
лили въ други общини напостояно местожителство, при всичко и да
съ записани вече по семейните книги въ общината въ която съ за
селени, непременно да се снабдягъ съ свидетелство отъ общината
отъ която се изселватъ и го прфдставятъ въ оная община въ която
съ заселени, по същия начинъ да постъиватъ за въ бъдаще и тия
запасни, които ще ей менягъ местожителството, защото само тогава
ще биватъ ошисвапи отъ едната и записани въ другата община. Въ
противенъ случай ще бъдатъ глобявани по силата .на чл. 115 отъ
закона „за носене военните тегоби."
п. Кметъ: Ф ХРИСТОВЪ,
н. Секрстарь: В. В. ЖНВОПИСЦЕВЪ.

Бюлетинъ
За станалите произшедствия, пристигнали
по видни пжтници, дружества, екскур
зианти идр , презъ това денонощие.
1) Заловени джебчии. Тая сутринь Борнсъ Ивановъ, отъ гр. Русе и Панайотъ Ивановъ, отъ гр. Е. Джумая; хбърлили грунъ на
Тони Якцмовъ въ гр. Варна и му вземали 23 л.,
при "старата гара, VI участъкъ. Първия зало
вонъ. Втория съ парите избегалъ преди да се
залови. — Праздноскигающия Никола Касабовъ,
отъ Нидинъ, заловенъ въ Приморската градина,
по съмнение изглежда да е джебчии или кра-

децъ, който ще се прати на въдворение
родния му градъ.

въ

гр. Варна, 11 Юлий 1910 год.

1) Намервнъ полуизгорелъ човекъ. На
11 того бе намЬренъ полуизгорелъ въ единъ
говежди боклукъ край града, Панайотъ Моканъ
КостадиновЪ, 40 год, отъ Каварна, дошълъ
тукъ за лекуване краката си въ боклука. Ли
цето веднага отведено въ държав. болница на
лечение и живота му е въ опасность. Наре
дено е следствие.

2 ЕКСПЛОЗИЯ ВЪ Цирка за игри. Снощи,
къмъ 12 часа когато въ цирка се играяха игри,
една чашка отъ електрич. ламбн се пуква и из
дава пламъкъ, произлиза едва паника и въ су
матохата съ коятузени две лица и една жена,
които съ отнесени веднага въ държак болница,
за даване медицин. помошь; първите две лица
еж легко болни, а жената, поради счупвне.
крака а, се намира на лечение вь„. болницата
Ояастность въ живота й нема. Взети еж мерки
за узнаване отъ що произлезла тая експлозия,
чрЬзъ електромеханика.
3) Пристигналъ и се успзновилъ въ х.
„Комерсиялъ", Руския Вице-Консулъ идящъ отъ
Русия, Георги Оергвввчъ Оромовичъ, съ гос
пожата си.
гр. Варна, 12 Юлий 1910 год.
Отъ Градоначалството.

МИНИСТЕРСТВО
Ф И Н А Н С И Т Е
Отделение аа държавната
м обществена отчетность
СД 7484.
7 Юлий день 1910 год.
гр. Со.ня.

Окр&жн"
Пре.шсъ
До Г-иа Варненския Скр,
Управитель. ИрЪписъ до всички
г. г. Окржжни управители, за
сведение и разпореждания.

Господине Управители),
На 23 Юний т. г. е била заловена въ гр
Рахово една фалшива 20 стотинкова монета.
Тази фалшива монета е направена отъ олово,
носи милезимъ 1906 година, реже се свободно,
по-легка е. съ 70 ент отъ истинските и отпе
чатъците на буквите и гербътъ еж неясни.
Това като Ви съобщавамъ, имамъ честь да
Ви помоля, Господине Управит. лю, да разгла
сите на населението за залавянето на тая фал
шива монета, за да се предпазва отъ измамване и да разпоредите до подведомствените Ви
органи да преследватъ разнространителате, както
и да издирягь и заловятъ фалшификаторите.
Подаисалъ. Министръ Ив. Салабашевъ и наначалникъ на отделението Д. И. Вакаровъ,
Изпраща се въ преписъ на Г-на Варн.
град. общ. Кмета, съ молба за разглася
ва ване и до Г. Г. полиц. пристави за сжщо.
са
00

гр. Варна, 12-й юлий 1910 год.
Град Напзлникъ: Г. Лотгповъ
за Секгетарь: Ив Ноларовъ.

Преписъ.

АКТЪ
Днесъ на 10 Юний 1910 год., долоподписаний п. Кметъ Филнпъ Христовъ на Варн. Град.
Община, заедно съ Членовете отъ СъвЬта Кос
та Евстатиевъ и Никола Киряковъ въ приежт.
ствието на бирника Д. Припряновъ и на Общин
ския Контрольоръ Д Г. Пейчеви произведохме
ревизия върху операциите извършени отъ бир
ника за време отъ 1 Юний до 30 същий включитело 1910 год, и намерихме:
1) Че всичките постъпили и израсходвани
сумми ех редовно записани по книгите и тия
последните, сравнени, се съгласяватъ по между
си и съ разходо оправдателните документ, съг
ласно указанията въ правилника, за счетоводст
вото и деловодството на градските общински
упраления;
2) Че, като се спаднаха изразходваните
суми, саоредъ книгите и документите, отъ постжпленията, показани въ квитанционната книга,
оказа' се наличностьта верна, споредъ както е
показано въ касовата книга и въ монетаря а
именно:
Наличность на 10 Юлий 1910 г. 119197 25 л.
Въ сребро 119197 л
\,Вя разменни
26 ст.

Брой 27.
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3) Че ноповърнатите въ депозитъ и нахра- 1ве сумми и вещи се оказаха на лице, спо
1едъ както еж записани въ депозитната книга,
за повърнатите презъ истеклия месецъ наме
ка се редовни разрешения и разписки.

изводъ
РЕШЕНИЯТА НА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОВЩИН. С Ъ В Е П
(Продължение отъ брой 28.)

Редовна сесия.

под. п. Кметъ: Ф. Христовъ
{*
К.
Д
Д.

Киряковъ
Н/встагиевъ
Црипряновъ
Пейчевъ.

Намериха се при това следующите до
кументи, които се назятъ въ касата место па- безъ да бждатъ записани на разходъ.
в
а
е
И
е

1

2

Сума

Наименование

лева | ст
Повърнати 1 неправилно
събрани суми отъ държав.
бирници и (обр. М 10)
Наличное.ь въ касата

отъ ревизорите Д. Димитровъ и Н. Бойчевъ
които еж ревизирали общинската каса на 27
Януарий 1910 година.

- отъ

(под.) Ревизионна комисия:
Членове: (
I
Бирникъ: Г.
Общ Контрольоръ: Г.

Стр. 3

201

82

118995 34

Ревизионна Комисия:

Протоколи № 27 отв 6 VII 1910 юд.
343. Докладва се тържната преписка досежно доставката на трошенъ камъкъ (чакълъ)
нуженъ за подържане градските улици, за
което бе произведеш» търгъ по доброволно съг
ласие. на 21 VI т г
РЪШИ СЕ:.
Изказва мнение да се утвърди произведе
ния на 21 юний т. г. търгъ, като се възложи
върху Миланъ Петровъ за 1499 лв - 200 куб. м.

СЪВЪТЪТЪ РЪШИ:
Не намира никакво законно основание да
се дръжи отговоренъ бившия кметъ Д. Филовъ
за нъкакво ощетяване на общинската каса, нито
да завежда граждански искъ срещу му
1/ротоколь М 28 отъ 6 юлий 1910 юд.
847. Докладва се телеграмата на столич
ния градоначалникъ отъ 6 т. м., съ която изка
още 40 лв. помощъ за изпратените въ София
Варненски граждани Иванг Стояновъ и Пет
ранка Костова, за лекуване отъ бесъ
СЪВЪТЪТЪ РЪШИ:

3.4 Докладва се рапортътъ вх Д& 9585
Да се изпратятъ телеграфически 40 лева
отъ 15 юний т. г. на началника на технич. от чрезъ столичния Градоначалникъ за Варненски
деление, съ който иска да се отдаде на търгъ. жители Иванъ Стояновъ и Петранка Костова
още 3000 кв. м. тротуари съ циментови плочи.
СЪВЪТЪТЪ РЪШИ:

348. Докладва се молбата на Марвнъ М
Да се отдаде на търгъ по смешнос1Ь нас Мусински, подъ вх. № 10739 отъ 5 т. и , битилката на 3000 кв. м- тротуари съ циментови вшъ при общината фин. агентъ, съ която моли
плочи, като се настелятъ улица: Съборна, Ма- да му се освободи внесената гаранция отъ 1000
рия-Луиза, Драгоманъ, Нишка въ частьта й лева.
между Съборна и Мария Луиза
СЪВЪТЪТЪ РЪШИ:
345. Докладва се рапортътъ ЛИ 9397 отъ
Уважава молбата на бившия при общината
11 юний т. г. ва напущане досегашното негод!^ финан. агентъ Маринъ М Мусински като му
помещение за Ш гр. амбулатория и наемането освобождава гаранцията
за такова зданието на Ирина Банкова IV* уч.
ул. .22 линия."
349. Докладва се рапортътъ вх. № 10710
СЪВЪТЪТЪ РЪШИ:
отъ 5 т м на началника на технич отделение,
Да се наеме къщата на Ирина Банкова съ, който иска да му се отпусне още 1000 лв.,
въ IV уч. ул. ,22 Линия-' за III гр. амбула за наемане на работници по .подържане град
тория отъ 1 т. м. по 60 лв. месечно. '
ските улици.

Председатель:
Пои. Кметъ: Ф Христовъ
( Н Киряковъ
тт
Членове: { т . тл
I К Евстатиевъ
Контрольоръ: Д. Г. Пейчевъ
Бирникъ: А. Д Припряновъ
346. Докладва се въпроса досежно-неиздълВерно,
женостьта на бившия кметъ Д Филовъ, спремо
При Варненското Общинско Управление
общинската каса, на сума 4186-68 лв. намерена
Секретарь: М. Пвтновъ.

(Продължение отх брой 26).

ПОЕМНИУСЛОВИЯ
относително
н а п р а в а т а на н а н а л и з а ц и я т а в ъ гр. Варна.

Материала имъ требва да е отъ добре избрана и съ машина прикъеена и пресована каменотворна глина. — Едно счупено парче отъ тржба
или цринадЛежность отъ тржба потопено въ продължение на 24 часа не
требва да попива вода по-вече отъ два на сто отъ собствената си тяжесть.
Тржбите и др. глинени принадлежности требва ца съ снабдени отъ
вт.нъ и отъ вжтре съ единъ твърдъ и солиденъ слой отъ глазура, получвана отъ химическото съединение на содовия силикатъ на сольта съ алу«ИЕевия силикатъ на самата материя на тржбите.
Между вънкашнтта окржжиость на тржбите и вжтрешната на ржкаввте (муфите) имъ требва да има нразднина не по-малко отъ 15 милиаетра
по делата окржъность.
Чл. 43
Цемвнтобетонови тржби, канали и съединителни парчета.
Всички приготвени отъ цементовъ бетонъ тржби и канали съ кржгло
>ли яйцеобразно сечение, съединителни и др. парчета, требва да иматъ
точно исканите и определени отъ детайлните планове размери, да ех
Добре сбити и формирани, да съ съвършено прави безъ вгдъбнати и наЩърбяване. ••
Цемента, за техната направа, требва да е отъ най добро качество.
П*съка да е кварцовъ съ остри ржбове, добре изяитъ и два ижти прее
ятъ, чакъла натрошвнъ отъ най твърди породи камани: гранитъ, порфиритъ, кварцитъ, кварцовъ песъчникъ или базалтъ. Приготовление™ на бе
тона ще става съ добри машини за забърквапе и отъ опитни работници.
Бетона ще се набива на малки слоеве въ формитв. Всички приготвени ка

СЪВЪТЪТЪ РЪШИ:
Отпущатъ се 1000 лв. за наемане работ
ници надничари по подържане градските улици.

нални тржби и съединителни парчета и пр. требва да стоятъ въ формите
най-малко 24 часа преди да бждатъ изкарани отъ техъ. Оледъ изкарва
нето имъ отъ калжпите те ще се измазватъ отъ вжтре съ четка ,или местрия съ цементово млеко състояще отъ 200 кгр. портландъ цемвтъ на
единъ кубически метръ вода. Преди да се употребятъ формираните цементобетонови тржби, канали и съединителни парчета, те требва да еж устоели
пай-малко три месеца отъ деньтъ на техното фабрикуване Те требва да
бждатъ непросмукаеми и да притежаватъ изискуемата здравина за натискъ.
Всеко парче ще се приема отделно. Всички цемвнтови изделия требва- да
бждатъ приготвени отъ сигурни фирми, които иматъ опитпость въ тоя родъ
фабрикация.
Чл 44.
Железни и чугунени части и апарати.
Такива железни и чугунени части ще бждатъ следующите:
1) Чугунени покриви за шахтите;
2) Чугунени ржшетки за уличните утоци;
3) Шибери (затворите за промиване) и похлюпки;
4) Железни стъпала за влизането въ кладенците и
5) Железни кофи за уличните утоци, заедно съ опирателенъ железенъ пръстенъ и разни други принадлежности.
Всичките предмети требва да бждатъ направени съгласно детайл
ните чертежи отъ доброкачественно железо, да еж безъ пукнатини, щърбини и каквито да било недостатъци и да прилегатъ плътно. Чугуна тре
бва да има при счупванието си лъскавъ сиво пепелявъ цветъ, да е мегкъ
и плътенъ, еднороденъ, ненажданъ (наведнъжъ излетъ безъ пукнатини,
пришки, мехурчета и при счупването си требва да п> казва тънко и гжето
зърно.
Пробните прътове за счупване па ударъ и угъване и на скъсване
требва да удовлетворяватъ на изискванията на парижеките поемни условия
по доставка на чугунини тржби и принадлежности
Всичките чу.унени части требва да бждатъ добре покрити еъ асфалтова боя. а железните части изброени въ ведомостьта за единичните
цени ще бждатъ галванизирани.

Брой 27.

Варненски Общински Въстникъ

Стр. 4
Чл 4 5 . .
Циментъ.

Цименти, който ши се употребява на зидаме и полагане на каналите и принадлежностите имт, както и за направа на циментобетонови трх
би,. канали и пр, требва да бхде портландскв отъ най-добро качество; да.
е еднороденъ, да затвърдява чолегка и добре. Въобще цимента требва да
отговаря по качеството си на нруските норми за доставка на портландски
цимент, отъ 28 й Юлий 1887 гид
Цимента требва да се достави въ бурета добре затворени, На бу
ретата да бхде ясно означена марката, името на фабриката и тежестьта на
чистия циментъ, който те съдържатъ.
•
,
Скадовете на цимента ще бхдатъ подъ непоередственпата контрола
на общинското управление, представлявано отъ заведующия инженеръ. Всека.
доставка на цимента требва да бхде доказана съ фактура и чрезъ свиде
телство, че произхожда отъ самия фабрикантъ на портландъ циментъ .
Той требва да произхожда отъ фабрика за циментъ, нризната отъ
България.
,
.
•.
Предприемача е длъженъ по искането на общинското управление да.
достави и една часть циментъ съ бързо затвърдяване, ако това стане
нуждно за специални случаи при извършването на работите.
Презъ делото време на постройката -ще се взематъ проби отъ дос
тавения циментъ и всека доставка требва да бхде предварително иредставена. за, опитване и може да се употреби само когато седемдневните и
проби отп варятъ на условията. Ако въ неков буре се е затнърд*лъ цимента,
целото буре ще се отхвърли^ пробите ще се взвматъ въ такъвъ размеръ.
и отъ тези. бурета, които заведующия укаже.
Чл 46.

Песъкъ.
За приготовление разтворите ше се употребява кварцовъ песъкъ
съ равномерно зърно, чисть отъ всекакви глинести, землести или растител
ч
ни вещества.
'
1
•' •" '
Песъка требва да е остъръ и да скърца кога се •"рие въ рхка
безъ да се олепя.
Песъка ще се доставлява, отъ морския пдашъ или отъ близйата
околность на града.
Той требва да се пресява и измива съ изобилно количество вода.
Песъка ще се пресява най-първо презъ едно сито, което съдържа
40 дупки па линеенъ двциметъръ и после презъ друго—съ 125 дупки на
линеенъ дециметъръ — Ще се употреби песъка който остава, между две
те рхшетки. Дребния песъкъ ще се изхвърля безусловно.
.

Чл. 47.

Трошенъ чакълъ за бетонъЗа бетонъ ще се употребява само трошенъ чакълъ съ големина:
а) за трхбите и крайуличните утоци съ размеръ до 2 с. м., а за яйцеобразните капали, кладенците и резервуарите до 4 е. а. мерено по найголемото имъ измерение.
Тоя материялъ требва да бхде очистенъ отъ земя или други не
чистотии.
Преди употреблението му материала требва да се промива добре и
съ повече вода.
• Каманите за бетонъ требва да ех отъ най-твъда порода — гранитъ,
порфиритъ кварцъ-кварцовъ песъчникъ иди базалтъ отъ одобрените отъ
общин. управление кариери въ околноотьта на гр. Бургазъ: отъ ченгене
скеля, Св. Анастасия и отъ с. Ов. НиколаЛ
Чл. 48.
Делани шаблонени камани.
Всичките делани камани требва" да' бхдатъ отъ твърда и незаиръзлива порода като тия за чакъла и обработени точно сноредъ чертежите.
— Каманите, които служатъ за дъното при съединението на два зидани
канали, требва да бъдатъ така изработени, щото средния гърбъ да дава
една правилна линия. — Всичките лица, които образуватъ понръхностьта
на канала, требва да бхдатъ добре и гладко шлифовани. - Дълбовете, кои
то приематъ железните части отъ шибери и" пр. ще се направят»,, на мес
тото, точно споредъ формите па частите, които се влагатъ въ техъ.
*ч

Чл 49.
Разтвори.
Циментови разтворъ.
Циментовия разтворъ, предназначенъ за тухлената зидария на ка
налите ще бхде съставенъ отъ една часть портландъ циментъ и три части
кварцовъ песъкъ.
Циментовия разтворъ за фугпрането на каквито и да е части ще
се прави въ гхсто състояние състоящъ се отъ една часть портлапдъ ци
ментъ и една часть. несъкъ.
Цимептътъ и песъка ще се разбъркватъ старателпо па сухо и следъ
туй ще се разбъркватъ продължително съ малко прибавено вода.

Циментовия разтворъ за вхтрешпата замазка на бетона на зидани
те канали ше бхде отъ една часть портландъ циментъ и две части пе
съкъ. — Количеството на материялите споредъ пропорциите на' разтвора
ще се измерва въ сапдъчета съ точно определени размери.
Разбъркването требва да.стане отъ опитни работници, и то въ та
кива количества, щото веднага да се употреби въ зидарията до началото
на затвърдяване цимента.
*
Разтворъ, па който процеса на вързването е почналъ, не ще се упо
требява, а ще се изхвърля веднага отъ местото на постройката.
Разтвора требва да се приготовлява върху подъ отъ железна ла
марина или отъ сбито дъсчено дюшеме безъ зеящи фуги.
Чд. 50
Бетонъ.
Употребените за бетона материяди, като трошенъ чакълъ, песъкъ
и портландъ циментъ. требва да отговарятъ на упоменатите имъ въ настоящите поемнй условия качества.
Бетонътъ за зиданите въ ямите канали, ревизионни кладенци и
резервуари ще се състои отъ 1 часть портландъ цииептъ, 3 части едрозърнестъ рхбесть кварцовъ песъкъ и 5 части трошенъ чакълъ съ размери
отъ 5 до 40 м. м. Бетона, за циментобетоновите трхби. канапи, съединител
ни парчета и пр., които ще се приготовлянатъ въ форми вънъ отъ ямите,
ще иматъ пропорции 1:3:2, обаче предприемача може да си избере и другии такива, стига приготвените предмети да отговарятъ на всичка изис
квания по настоящите поеини условия Забъркването бетона ще става непосредственно преди самото му употребление той, ще се приготовлява само
отъ опитни работници върху подъ отъ железна ламарина или отъ сбито
дъсчено дюшек е покрито съ стреха.
Количеството на материялите споредъ пропорцията на бетоновата
смесь ще се измерва въ сандъчета съ точно определени размери; най
напредъ ще се разбъркватъ старателно на сухо цимента и песъка, после
ще се попръсватъ съ по малко вода посредствомъ поливачка и ще се раз
бърква много добре като се прибави равномерно нуждното количество чакълъ
Пола1ането' на бетона ще става на слоеве отъ 15 сантиметра ви
сочина, за зиданите въ ямите канали и др части въ слоеве отъ 21/2 до
5 с. а. за приготвени вънъ отъ ямите предметъ, тия слоеве ще се набиватъ съ особени трамбовки, до дето на повръхностьта имъ изкочи вода.

В) Опитване на материялите.
Чл. 51.

Опитване на тухлите.
ТухлитЬ ще се опитватъ:
1) Въ отношение съпротивлението имъ за смазване и за счупване.
2) Въ отношение попиването вода.
Опитите ще ставатъ по следующия редъ:
Тухлите за опитване ще се избиратъ отъ самите общински слу
жащи въ размеръ какъвто и отъ дето намерятъ за добре.
Ако следъ опитването се укаже, че 5 % отъ изпитваните тухли не
отговарятъ на исканите условия, то целата доставка се бракува.
Освенъ тези опити за качеството на материяла, ще се преглеждатъ отъ контролните органи
всичките тухли при съзиждането дали
отговарятъ на формата си и пр. и ще се бракуватъ ония отъ техъ, които
би се оказали пукнати, изкривени или съ други некои недостатъци.
Чл 52.

Опитване иа тржби и техни принадлежности.
Всичките трхби, части отъ трхби и принадлежностите имъ, преди
'' поставянето имъ ще се преглеждатъ и проввряватъ. — Ако се. намерятъ
повредени парчета, неотговарящи на формата предписапа въ чертежите,
изкривени, пукнати, нащърбени или не добре глазирани и нр. ще се бра
куватъ* — Ако отъ поставените вече трхби или други принадлежности се
намерятъ некои неотговарящи на условията, биле те бракувани или не, то
ведпага се от етраняватъ, замествате съ добри, безъ да има предприемача
право на каквито и да 6 обезщетения.
За опитване качеството на материала Градското Общинско Управ
ление може да попска отъ предприемача направата на такива парчета,
каквито намери за нуждно при изпитване, безъ особенно парично възнаграждтпие. При опитването .на каменииовите трхби се изисква щото те да
могатъ да издържатъ водно налегапе до три атмосфери, съпротивление
противъ смазване 400 к. гр. на квадратенъ с. м. и 90 к. гр. противъ
счупване на кв. е. м. -- Да не попиватъ вода по-вече отъ 3°/ 0 отъ
собственната сп тежесть въ продлжвние на 24 часа.
Цпментобетоповигб трхби и канали да издържатъ налегане отъ
единъ и половина (11/2) килограма — отпесено върху хоризонталната
проекция па трхбата или канала положени хоризонтално и натоварени по
гхрба 'КсЬвйв.ЬеЬбЦи.ц), безъ да иокажатъ най малко изменение, въ
продължение на два часа.
*

Чл. 53.

Опитване на цимента.
Опитване цимента ще става по пруските норми , Моплсп Гш- ою
ипЬеМ.сЬе ЬиЖгипу иш! РгиГнпу У..И РогЬЬписсшепЬ".

